	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

	
  

Uitleg garantiebeleid.
PortaBote biedt zeer gunstige garantie voorwaarden. Omdat deze
boot gemaakt is van extreem duurzaam en sterk Polypropylene
biedt PortaBote een pro-rata 10-jarig gelimiteerde garantie op de
romp en de vouwnaden.
“Gedurende een periode 1 jaar, gerekend vanaf de aanschafdatum,
garandeert Porta-Bote International de eerste eigenaar dat gehele boot
geen gebreken vertoond als gevolg van materiaal fouten of productie
fouten. De romp en de vouwnaden krijgen deze garantie voor een periode
van 10 jaar. Deze garantie komt uitdrukkelijk in plaats van alle andere
garanties, expliciet of impliciet, met inbegrip van de garanties van
verkoopbaarheid en geschiktheid voor gebruik. Koper en verkoper komen
uitdrukkelijk overeen dat in geval de koper aanspraak maakt op
bovenstaande garantie, de enige manier een reparatie of vervanging van
het defecte onderdeel zal zijn of, naar keuze van de verkoper, een
vervanging van het Product met aftrek van de pro rata duur dat de koper
de boot in bezit heeft. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade aan
personen of diens eigendommen met uitzondering van de Porta-Bote zelf.
De transportkosten voor het versturen van de boot van en naar de fabriek
komen voor rekening van de koper in het geval de boot wordt gerepareerd
of vervangen onder de garantievoorwaarden. De garantie geldt niet als de
boot wordt gebruikt voor commerciële doeleinden, als huurboot of bij
nalatigheid van de koper betreffende het gebruik en onderhoud.
Dat ter beoordeling van Porta-Bote International in dergelijke gevallen.”

In de praktijk.
In het onwaarschijnlijke geval dat een Porta-Bote een defect heeft, dient
de koper alle door de verkoper gevraagde informatie en bewijsmateriaal
aan te leveren zodat de verkoper een analyse van het probleem kan
maken. In alle gevallen zijn duidelijke foto’s nodig. Indien dit onvoldoende
blijkt te zijn om het probleem vast te stellen en een mogelijke oplossing
voor te stellen, dient de boot te worden onderzocht. We hebben zeer veel
ervaring met diverse producten om de boot te kunnen repareren. We
adviseren hier graag over.
In het geval een boot niet kan worden gerepareerd is de pro rata garantie
van kracht. Als de verkoper van mening is dat vervanging de enige
overgebleven oplossing is, biedt hij een korting aan op een nieuwe PortaBote, welke afhankelijk is van het aantal jaren dat de boot in bezit is van
de koper. Dit houdt in dat de koper een korting ontvangt voor elk jaar dat
is overgebleven van de 10 jaar na aanschaf van de boot. Als bijvoorbeeld
een Porta-Bote na drie jaar breekt als gevolg van een constructie of
materiaal fout, krijgt de koper een korting van 70% op een nieuwe Porta
Bote. Zie onderstaande tabel.
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Dit is een niet overdraagbare garantie. Lees bijgaande garantie kaart, vul
hem in en mail deze vandaag nog naar ons. Indien u de originele
aankoopnota bewaard en kunt overleggen is het niet nodig om
onderstaande kaart in te vullen.
GBT Europe BV
Dr. Welfferweg 21 a
3615 AK WESTBROEK
THE NETHERLANDS
+31(0)85 782 11 52
Info@gbt.nl

Garantiekaart.
Koper:

(Bedrijfs)naam
Adres
Postcode
Plaats
Land

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Aanschafdatum:

_________________________

Boot nummer:

_________________________

Type boot:

8 ft / 10 ft / 12 ft / 14 ft

Kleur:

Pacific Pearl / Aluminum Grey / Olive Green

